
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 3 oktober 2017 Te  Sint-Pieters-Rode 
Afstand : 10 km Samenkomst : Sint Pietersstraat 
Aantal deelnemers : 14 Het weer : 17 gr en licht bewolkt 

 
Na een lange periode van uitermate zacht en droog weer had het nu toch een paar dagen sporadisch geregend.  
Maar bij onze afspraak in Sint-Pieters-Rode scheen er zowaar terug een schuchter zonnetje.  
 
Vanuit de Sint-Pietersstraat vertrokken wij dan ook goedgemutst in de richting van de gelijknamige dorpskerk 
en de ernaast gelegen Pastoriedreef.  Wij hadden een knooppuntenwandeling van het netwerk Hagelandse 
Heuvels gepland.  Maar wij stapten wel even voorbij het knooppunt 131 om op het einde van de dreef de Oude 
Pastorie te bewonderen.  Een verrassend geheel!   
 
Reeds gebouwd omstreeks 1690 in een landelijke en harmonieuze “premonstratenzerstijl” (oef!) met slotgracht 
en al. (Bron: Onroerend Erfgoed).  De toegangspoort met schietgaten aan beide zijden herinnert ons aan de 
woelige tijden van weleer.  De Premonstratenzers (of Witheren) hadden het toentertijd blijkbaar ook niet altijd 
onder de markt.   
 

 
 

Teruggekeerd tot het punt 131 stapten wij vandaar fit en monter verder naar het volgende punt (123).  Want 
wandelen is gezond op alle vlakken.  Ook nog eens, ten overvloede, wetenschappelijk bewezen door het 
wandelprogramma “Elke stap telt” dat de K.U.Leuven samen met Okra Sport ontwikkelde.  Ook wij droegen 
daarvoor enkele jaren geleden ons steentje bij.  Het maandblad Plus magazine van oktober gaat hier verder    
op in.  Samen wandelen; niets dan troeven!   
 
Langs de rustige landwegen gingen wij van punt tot punt, hierbij deskundig gegidst door de broers Dolf en Luc 
die deze tocht tot in de details voorbereid hadden.  De pas werd er goed ingehouden.  
 
Aan het knooppunt 135, bovenaan het Tiendeschuur veldpad gelegen, was het dan ook tijd de meegebrachte 



 

flesjes water aan te spreken, onderwijl genietend van de vergezichten rondom ons.   
 
Een paar km verder bevonden wij ons terug in de bewoonde wereld met in de Sint-Pietersstraat het café “Het 
Bezzeke2”.  Na een sluiting van 16 jaar was deze gelegenheid (gelukkig) nu bijna twee jaar heropend.  Ons 
groepje werd er warm onthaald door de sympathieke uitbaters en op de uitgebreide democratisch geprijsde 
drankenkaart was er voor elk wat wils.  
 
Weer hadden wij een boost aan ons sociale leven gegeven en keerden tevreden huiswaarts. 
Lucien 

 

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, 
evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentrum.be    

 
 

 
 

  
 

 

Dutselstraat 

Bruul 

Langestraat 

Gobbelsrode 

Putstraat 


